R.-K. Lievevrouweparochie
Bergen op Zoom
Uitwerkingen Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter
d.d. 1 juli 2020
Dit protocol is een uitwerking van het landelijke protocol voor het kerkelijk leven op
anderhalve meter van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland. Het is geldig voor de R.-K.
Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom, en geldt tot nadere mededelingen.

Algemeen
•
•
•

•
•
•

De liturgie vindt plaats in de parochiekerk OLV van Lourdes, de stadskerk
St.-Gertrudis en de St.-Catharinakapel.
Vieringen op andere locaties worden naar gelang de plaatselijke mogelijkheden hervat.
Voor de zondagsviering van 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk heeft u alleen toegang
op reservering. U belt daarvoor op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur naar de
Lourdeskerk: 0164-234687. (Zie www.lievevrouweparochie.nl/liturgie/ voor meer
informatie over het reserveren.)
U volgt de aanwijzingen van de medewerkers op. Ze zijn in onze beide kerken herkenbaar
aan een badge (Gertrudiskerk) of blauwe sjerp (Lourdeskerk). Ze zijn er om u en ons te
helpen om goed en veilig te kunnen vieren.
Van het toilet kan alleen in nood gebruik worden gemaakt. U wendt zich tot één van de
medewerkers.
We beperken het aantal aanwezigen op het priesterkoor en medewerkers aan de viering.

Voor aanvang van de viering
•
•

•
•

Toegang tot de St.-Gertrudiskerk via de Kerkstraat.
Bij alle vieringen wordt bij binnenkomst uw naam, adres en telefoonnummer genoteerd.
Voorafgaand aan de zondagsviering van de Lourdeskerk wordt uw naam afgevinkt. Kom
om wachttijden te voorkomen op tijd naar de kerk.
Alle lijsten worden een maand door de parochie bewaard en worden daarna vernietigd;
conform de regels om een eventuele besmetting te kunnen opvolgen door de GGD.
Bij binnenkomst reinigt u uw handen met de aanwezige reinigingsmiddelen.
In de kerken/kapel wordt door de medewerkers aangewezen waar u kunt zitten; de
zitplaats is met inachtneming van de geldende afstandsmaatregelen.

Tijdens de viering
•
•
•
•

Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.
Zingen verhoogt de kans op verspreiding van het virus. Daarom zingt een kleine
vertegenwoordiging van de koren of de celebrant. Er is geen volkszang.
De KinderWoordDienst (KWD) start weer op na de zomervakantie, in het licht van de dan
geldende maatregelen.
U wordt door de medewerkers uitgenodigd om de communie te ontvangen. Wanneer u
naar voren komt om de communie te ontvangen, houdt dan 1,5 meter afstand tot andere
gelovigen. De communie zal op de hand worden uitgereikt. Daarbij staat u aan de ene
kant van het hoestscherm en de pastoor of diens plaatsvervanger aan de andere kant. U
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•

krijgt de communie met een pincet op uw hand uitgereikt, onder het scherm door. Op
deze wijze kunnen we veilig de hostie ontvangen.
De communie kan alleen in een pixus worden meegenomen voor een lid van uw
huisgezin. Het is niet mogelijk om de communie bij anderen te brengen die niet tot uw
huisgezin behoren.

Na afloop van de viering
•
•
•

De collecte vindt plaats bij het verlaten van de kerk, via de verplichte looproute naar de
uitgang. U kunt uw bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde schalen.
U verlaat de St.-Gertrudiskerk via de Grote Markt.
Er is geen mogelijkheid om na afloop samen koffie te drinken.

Sacramenten
•

Alle sacramenten kunnen weer plaatsvinden, met inachtneming van de geldende afstandsen hygiënemaatregelen.
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